
Bert Meiier, Kl azienaveen
íe Ruffec sector 4

pelen zoals de meeste overnachtspelers dit
doen. Bert doet dit koppelen pas half april. De

vliegers krijgen meestal eieren van de kweker.

Zo heeft Bert van de winnares geen jongenl

Na het spenen worden de duiven herkoppeld
zodalze op een bepaalde stand op een vlucht
ingekorïd kunnen worden. Je kunt nu eenmaal

niet op eén paard wedden op dit onderdeel.

De duiven worden voorzichtig gebracht. De

eerste keer bracht Berl ze naar vliegveld Terlet.

Was eigenlijk niet de bedoeling maar doordat
een afslag gemist werd en het weer goed

was pakte hij de volgende aÍslag maar en dat
was dus Terlet. Een week later korfde hij ze

in voor een trainingsvlucht vanuit Asse Zelik.

VanaÍ dat moment gingen ze alle vitesse- en

midÍondvluchten van de afdeling als voorbe-
reiding mee. Het mag duidelijk zijn, Bert speelt

zijn duivinnen op nest. Dat is wennen want
nestduiven trainen voor geen meter. Hij laat ze

s' avonds los en gaat een uur later wel eens

kijken wat ze doen. "Meestal lopen ze gewoon

in de tuin te scharrelen" aldus Bert. Hij vindt
dit maar niks maar zolang de resultaten goed

zijn laat hij ze maar scharrelen. Vlaggen op het

hok zou misschien een oplossing kunnen zijn

maar voor de buurt wil hij wat dat betreft niet

de indruk wekken dat hij iedere dag in feest-
stemming verkeert. Naast de nestduiven heeft

hij ook een ploegje doffers op weduwschap
staan. Dit bevalt hem stukken beter. Hier heeft

hij meer controle over en ze trainen ook stuk-
ken beter. Echter, waren het de duivinnen die

voor het succes zorgden afgelopen zalerdag.
Bert had 11 duivinnen mee en 3 doffers. De

eerste 8 waren allemaal nestduivinnenl Tja,

wat heb je dan aan hard trainende duiven zou
je zeggen! Overigens hadden de duivinnen al-

lemaal eieren van een dag oÍ 12 als neststand.
Voorheen waren het altijd duiven op jongen.

Via via hoorde hij dat spelen op eieren voor
betere resultaten zorgde. Zie hier het resultaat.

U kunt wel raden wat hier in de toekomst

gebeuren gaatl Hij heeft de duivinnen ook wel

eens geprobeerd op weduwschap te spelen.

Na een week of 7 begonnen ze te leggen als

kippen. De knoop werd door gehakt en het

weduwschapspel met duivinnen werd naar

de prullenbak venruezen! Berl voert zijn duiven

een mengeling van Mariman en Versele Laga.

Hij wil het beste voer dat er in zijn ogen is aan

zijn duiven geven. De duivinnen krlgen altijd

volle bak voer. Naar de vlucht toe wordt de
samenstelling steeds vetter. De doffers houdt
hij daarentegen krapper. Anders is hij het stuur
over de doffers kwijt. Ze worden stapelgek
zeg maar. De laatste dagen vinden de duiven

ook pinda's en snoepzaad in hun broedhok.
Zaken als grit, roodsteen en vitamineral vinden

we altijd op de hokken. Medisch gezien doet
Bert niets bijzonders. AÍ en toe kuurt htl ztln

duiven met producten van de Weerd. Tegen

het geel verstrekt hij af en toe BS. Als hij het

niet helemaal vertrouwt geeft hij wel eens
een middel tegen luchtweginfecties. "Beter is
echter om helemaal niets te geven" aldus Bed.

"Mijn beste jaren waren die waar ik weinig of
helemaal geen medicijnen verstrekte" aldus

Bert! Mooi man, een winnaar uit de buurt. En

mooi dat dit Berl Meijer is. Ook op Limoges

dit jaar zat hij al goed van voren met een 7e

nationaal in sector 4. Wat wil je dan nu nog

meer? lk denk dat het seizoen van Bed niet

meer stuk kan en dit lijlct mij terecht. Bed, nog

veel succes toegewenst. Emmen, René Hidding
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"slapen doe je altrld slecht bij zo'n vlucht"
vertelde Bert Meijer uit het Drentse Klazie-
naveen mij. "lk was al op tijd wakker maar

dacht, nadat ik door het raam naar buiten
gekeken had, ik kruip der maar weer even

in". Het weer was dien aard dat geen enkele

duif het hok zou kunnen bereiken. Misl Nog

maar net weer aan het dommelen geslagen

ging het in 1 keer pieppiep. De klok die Bert

naast hem op de slaapkamer had liggen
deed hem in I keer als een brandweerman
bij brand uit bed springen. Oh, deksels, een

duif dacht Bert. Snel de kleren aan om te
kijken welke verrassing hij op het hok zou

aantreffen. Het was een 2-jarige duivin, de
'932, die hem de nationale zege bracht. Hij

had het niet venvacht dus. Maar de blijdschap

was er niet minder om. Het duivinnetje liet het

hele concours, 3.287 duiven, achter zich.
10 Minuten bedroeg de voorsprong. Geen

close finish maar veel tijd had Berl niet over.

Op aÍdelingsniveau bedroeg de voorsprong
bijna 1 .5 uur! Ook de 2e duif van Bert zat nog

keivroeg en weet waarschtlnlijk nog een top
10 notering te behalen. Wat een weekend! "En

een telefoon, wat een telefoon" aldus Bed. De

'932 is dus een duivin. Haar vader haalde Bert

rechtstreeks bij P. en S. Verbeek uit Naaldwijk.

De moeder kreeg hij via Theo de Grulter. Die

haalde de moeder rechtstreeks via Cor van

der Ploeg, de vader via de eerder genoemde

combinatie P. en S. Verbeek. Bert was vroeger

al een bekende verschijning in de Noordelijke

duivensport. Diverse overwinningen wist hij

te behalen. Z1nin2003 overleden vader was
meer de man voor het eendaagse gebeuren

tenrvijl Bert zijn lieÍde meer naar het zwaardere

werk ging. lncidenteel werd wel eens deel
genomen aan zo'n vlucht maar echt van de
grond komen deed het niet. ln 2004 schreef
Bert geschiedenis door Nationaal kampioen
op de overnacht te worden. Hoe pakt Berl
tegenwoordig de duivenspotl aan? Laat kop-
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